
   

  

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

 
Tijdens de bestuursvergadering van 21 april jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Deelnemersonderzoek  
 
Het bestuur vindt het waardevol om een keer te meten hoe de deelnemers de pensioencommunicatie en 

de service van het fonds ervaren. Bovendien is het bestuur geïnteresseerd in de risicobereidheid van de 

deelnemers en het belang dat zij hechten aan een eigen ondernemingspensioenfonds. We zullen dit 

onderzoek naar verwachting in de tweede helft van 2016 uitvoeren.  

 
 

Toekomstbestendigheid Pensioenfonds Cosun 
 
Het bestuur is een onderzoek gestart naar de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. De 

aanleiding hiervoor is dat: 

- het bestuur het als haar eigen verantwoordelijkheid ziet om deze analyse periodiek uit te voeren; 

- de pensioenwereld verandert; 

- de huidige (financiële) situatie toestaat dat we de analyse vanuit een relatief positieve positie van het 

fonds kunnen uitvoeren (geen ‘rug tegen de muur’); 

- de visitatiecommissie het bestuur heeft geattendeerd op de toenemende eisen aan 

pensioenfondsbestuurders en de mogelijke toename van de tijdsbesteding van individuele 

bestuursleden. 

 

Door middel van een uitgebreide vragenlijst is aan alle bestuursleden gevraagd hoe zij denken over een 

aantal thema’s dat speelt op het gebied van de toekomstbestendigheid op (lange) termijn, ook wel 

‘kwetsbaarheidsindicatoren genoemd. Voorbeelden van kwetsbaarheidsindicatoren zijn:  is het fonds in 

staat de bestuurscontinuïteit ook op langere termijn te waarborgen (invulling vacatures, voldoende tijd en 

deskundigheid)en zijn de kosten per deelnemer nog beheersbaar?  

Daarnaast zijn zaken besproken als de ontwikkelingen in de pensioensector en andere  

uitvoeringsvormen.  

 

Het bestuur heeft in deze vergadering een indruk gekregen van onze sterke en zwakke punten en van de 

kansen en bedreigingen voor het eigen pensioenfonds. Deze bevindingen zullen vervolgens binnenkort 

met de andere belanghebbenden (verantwoordingsorgaan, werkgever, vakbonden, visitatiecommissie) 

worden besproken.  

 

Het bestuur streeft ernaar om in december a.s. een besluit te nemen over hoe bij Cosun de 

pensioenuitvoering na 2016 het beste kan worden vormgegeven. 

 
 
 
 



   

 
 
 
 
 

Overige zaken 
 
Het bestuur heeft in deze vergadering een aantal fondsstukken definitief vastgesteld waarover het 

verantwoordingsorgaan eerder een positief advies heeft uitgebracht. Het betreft: 

 

- De actuariële- en bedrijfstechnische nota (ABtN); hierin zijn de organisatiestructuur en het 

fondsbeleid beschreven. 

- De investment beliefs; hierin zijn belangrijke uitgangspunten voor het beleggingsbeleid 

beschreven. Deze vormen het kader waarbinnen het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd. 

- De regeling vacatiegelden; deze regeling beschrijft de vergoeding voor de leden van het bestuur, het 

verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie van het pensioenfonds. 

- De statuten. 


